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Malé ohlédnutí



DEPO - co je cílem?

✓Výkon elektronické spisové služby        

u všech veřejnoprávních původců

✓eSSL jako povinně atestovaný IS

✓Efektivní ochrana osobních údajů

✓Elektronizace dokumentových procesů

✓Předávání spisů v elektronické podobě

✓Plná podpora digitálních služeb

https://www.psp.cz/sqw/text/tisky.sqw?O=

8&T=756

https://www.psp.cz/sqw/text/tisky.sqw?O=8&T=756


Elektronicky. Bez výjimek.

Veřejnoprávní původci vykonávají spiso-

vou službu v elektronické podobě v elek-

tronických systémech spisové služby; 

vyžaduje-li to zvláštní povaha jejich 

působnosti, mohou vykonávat 

spisovou službu v listinné podobě

nebo v elektronických systémech spisové 

služby odpovídajících požadavkům podle 

odstavce 4.

Navrhované znění § 63, odst. 3) zák. č. 499/2004 Sb.



Elektronicky. Bez výjimek.
Jedná se zejména o ozbrojené síly, primárně 

působící v terénu, a zpravodajské služby, 

jejichž činnost vyžaduje maximální možnou 

míru ochrany informací.

Původci, kteří provádějí “běžné” činnosti 

(správní úřady, justiční orgány, školy apod.), 

a u nichž tudíž nelze hovořit o zvláštní 

povaze jejich působnosti, budou vykoná-

vat spisovou službu v elektronické podo-

bě s pomocí elektronických systémů 

spisové služby.

Důvodová zpráva k zákonu č. 190/2009 Sb.



Elektronicky. Bez výjimek.

Veřejnoprávní původci mohou využívat 

pouze elektronické systémy spisové 

služby, které splňují požadavky tohoto 
zákona, vyhlášky podle § 70 odst. 1

a národního standardu a u kterých je 

splnění těchto požadavků potvrzeno 

atestem.

Navrhované znění § 63, odst. 3) zák. č. 499/2004 Sb.



Důsledky

➢ Výkon elektronické spisové služby        

u všech veřejnoprávních původců za 

podmínek, předepsaných dosud jen 

určeným původcům

➢ V řadě případů nutnost změny / 

reimplementace eSSL

➢ Integrační úlohy

➢ Absence přípravy, lidí i peněz

➢ Hrozba sankcí



Nedodělky
▪ ZoA je jedním z mála předpisů, ve 

kterých je ponechán výčet osobních 

údajů pro zpracování.

▪ Nebyl odstraněn rozpor mezi v ZoA

stanoveným minimálním rozsahem 

osobních údajů fyzické osoby

vedených ve jmenném rejstříku a 

požadavky na ověření totožnosti dle 

zvláštních právních předpisů a 

přeshraniční identifikace dle eIDAS.

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-499/zneni-20190424#p64-5
https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2004-500/zneni-20200201#p36-5
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/HTML/?uri=CELEX:32015R1501&from=EN#d1e32-6-1


Podpis nově. Lépe?

§ 6

(1) K podepisování elektronickým podpi-

sem lze použít pouze uznávaný elektro-

nický podpis, podepisuje-li se elektronický

dokument, kterým se právně jedná činí

úkon vůči veřejnoprávnímu podepisující-

mu nebo jiné osobě v souvislosti s výko-

nem jejich působnosti.

Návrh novely § 6 zák. č. 297/2016 Sb.



Podpis nově. Lépe?

Úkon, jehož náležitostí má být podpis

toho, kdo jej činí, učiněný prostřednictvím

informačního systému veřejné správy se

považuje za podepsaný, umožňuje-li

informační systém veřejné správy proká-

zání totožnosti toho, kdo úkon činí,

s využitím elektronické identifikace,

autorizaci úkonu tím, kdo úkon činí, a

zpětné prokázání projevu vůle toho, kdo

úkon činí.

Návrh novely § 8 zák. č. 365/2000 Sb.



Což znamená:

✓ Napojení na portály

✓ Nutnost evidovat ve jmenném rejstříku

data nezbytná pro ztotožnění osoby

✓ Plná podpora elektronické identifikace

dle zákona č. 250/2017 Sb.

✓ Přístup k referenčním údajům ISZR

eSSL jako určený ISVS

dle § 2, písm. u) zák. š. 365/2000

https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2017-250


Zpět do reality



Je to reálné?

99/1963

280/2009

500/2004



Vstanou noví auditoři…
§ 73

Audit výkonu spisové služby

(1)Veřejnoprávní původci uvedení v § 3 odst. 1 písm. a) 
až d), g) až i), k) a m), kraje, hlavní město Praha, obce 
s pověřeným obecním úřadem, městské části nebo 
městské obvody územně členěného statutárního města 
a městské části hlavního města Prahy, na něž byla 
statutem přenesena alespoň část působnosti obce s 
pověřeným obecním úřadem (dále jen „původci 
vykonávající audit spisové služby“), jsou povinni 
ověřit výkon spisové služby nezávislým auditorem dle 
podmínek stanovených tímto zákonem.

...

Z pozměňovacího návrhu k zákonu č. 499/2004 Sb. 



Stihneme to?

Veřejnoprávní původci podle § 3 odst.

1 písm. a) až e) zákona č. 499/2004 Sb.,

o archivnictví a spisové službě a o

změně některých zákonů, ve znění

účinném ode dne nabytí účinnosti

tohoto zákona, jsou povinni uvést

výkon spisové služby do souladu

s požadavky zákona č. 499/2004 Sb., ve

znění účinném ode dne 1. ledna 2023,

do 31. prosince 2023.



Stihneme to?

Veřejnoprávní původci podle § 3 odst.

1 písm. f) až m) zákona č. 499/2004 Sb.,

ve znění účinném ode dne nabytí

účinnosti tohoto zákona, jsou povinni

uvést výkon spisové služby do sou-

ladu s požadavky zákona č. 499/2004

Sb., ve znění účinném ode dne 1. ledna

2023, do 31. prosince 2024.


